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Hur kan skolan arbeta för att främja närvaro, förebygga 

och åtgärda frånvaro på ett systematiskt och konkret sätt?

- Verksamma strategier för att få elever att stanna i skolan och 

delta undervisningen och lärandet. 

www.slido.com/kompetento

http://www.slido.com/kompetento
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Del 1

Hur får skolans personal en samsyn kring 

skolnärvaro och hur kan skolan få till ett gott 

skolnärvaroarbete?
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Att arbeta systematiskt med närvaro och frånvaro

SKL 2013, Vänd frånvaro till närvaro

1. Skaffa en bild av läget

2. Säkerställ samsyn och förankra

3. Ta fram en närvarorutin

4. Implementera närvarorutinen

5. Följ upp och dra lärdomar

Vad 

kännetecknar 

en lyckad 

satsning?

Skolan har 

bestämt sig, 

ledningen 

prioriterar och 

leder arbetet, 

samsyn och att 

utvärdera och 

utveckla 

Fokus på 

skolan 

inte 

eleven

#jag med



orebro.se

Närvaromodellen 

Fyra steg

• 0 Främjande och förebyggande

• 1 Första frånvarotillfället

• 2 Upprepad frånvaro

• 3 Fortsatt frånvaro
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Upplägg
Form Innehåll Referensgruppen

• Främjande och 

förebyggande, steg 0

• Föreläsning all personal 1,5 h

• Workshop all personal, 2-3 h

• Arbeta med materialet efter 

workshopen

• Åtgärdande, steg 1 o 

2

• Workshop all personal 2-3 h • Arbeta med materialet efter 

workshopen

• Åtgärdande, steg 3 • Föreläsning EHT 1,5 h 

Workshop EHT 2-3 h

• Bokcirkel o fördjupning EHT

• Ärendeprocess/handledning

• Arbeta med materialet efter 

workshopen

• Sätta samman 

närvarorutinen,

implementera den

• Utvärdera och följa upp
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Del 2

Hur kan skolan arbeta främjande & 

förebyggande för att elever ska stanna i skolan 

och förhindra att skolfrånvaro uppstår?
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Föreläsning Främja & förebygga

• Hur vanligt är skolfrånvaro?

• Vad är problematisk 

skolfrånvaro? Definition

• Bidragande faktorer till frånvaro 

och konsekvenser

• Att främja närvaro i skolan

• Systematiskt arbete: 

Närvaromodellen

• Avslutande diskussion 
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Närvaromodellen steg 0

Främjande och förebyggande arbete

Ansvarig: gemensamt ansvar i arbetslaget och elevhälsan

• Skapa relationer till eleverna, både på individ- och 
gruppnivå

• Föräldrasamverkan

• Att uppgifter och sammanhang upplevs meningsfulla 
för elever är en stark motivator för närvaro

• Tillgänglig lärmiljö

• Uppföljning av frånvarostatistik på individ- och 
gruppnivå görs regelbundet
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Workshop steg 0 Främja & Förebygga

Frågeställning: Vad vill vi utveckla?

Vem behöver göra något och när?

Vad behöver vi för att kunna utveckla 

detta (inom ramen för befintlig 

verksamhet)?

Instruktion: Titta på bilden med 

vattenfallet, sortera vad ni gör på 

skolan idag som är främjande för 

närvaro och vad som är 

förebyggande för frånvaro.

Vattenfallet är hämtat från Anna Bengtsson 
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Workshop steg 0 Relationer

Kartlägg relationer mellan elev och lärare/medarbetare genom att placera elevernas namn i cirkeln. Jämför era resultat i 

arbetsgruppen. Var särskilt uppmärksamma på elever som hamnar i utkanten av cirkeln, ta fram en handlingsplan för hur ni 

ska arbeta med dessa elever. Sätt konkreta mål för hur ni ska arbeta och tid för att följa upp och utvärdera åtgärderna.

Vit (utanför cirkeln) betyder att man inte har en relation

till eleven, exempelvis inte vet vem eleven är eller inte

vet någonting om eleven.

Röd betyder en relation som är svår/negativ.

Gul betyder en neutral relation som varken är bra eller

dåligt och är en varning för att relationen kan utvecklas

sämre om man inte anstränger sig.

Grön betyder en god och nära relation.
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Åtgärda skolfrånvaro
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Närvaromodellen steg 1

Vid första frånvarotillfället

Ansvarig: mentor

Bilaga: steg 1

• Skolan kontaktar 

vårdnadshavare samma 

dag om eleven inte är 

frånvaroanmäld

• Skolan tar reda på 

orsaken till frånvaron

Hej! Hur 

mår du?
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Bilaga steg 1

• Definition (Första frånvarotillfället)

• Ansvar (Mentor)

• Frågor:

- Orsaker till frånvaro

- Nästkommande skoldag

- Elevperspektivet

- Skolplikt

• Checklista för steg 1
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Närvaromodellen steg 2

Upprepad frånvaro: om eleven fortsätter vara 

frånvarande strödagar eller vissa lektioner, 

hela dagar eller flera sammanhängande 

dagar.

Ansvarig: mentor

Bilaga: steg 2

• Ansvarig mentor samtalar med 

elev och vårdnadshavare och 

informerar om följderna vid 

fortsatt frånvaro.

• Kartlägger orsak till frånvaro.

• Arbetslaget formulerar vilka 

insatser som ska göras på skolan 

för att främja elevens närvaro.

• Ansvarig mentor informerar 

elevhälsan om frånvaron.
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Bilaga steg 2

• Definition av upprepad frånvaro

• Ansvar

• Fysiskt möte

• Frågor till elev och 

vårdnadshavare

- Trivsel i skolan

- Trivsel i klassen

- Mående

- Hemsituation

- Hur kan skolan stötta?

• Planering/Insatser/Uppföljning

• Checklista för steg 2
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Workshop steg 1 & 2

Frågeställning: När och vem ska 

reagera (både gällande ogiltig 

och giltig frånvaro)?

Se materialet i bilaga 1. Kan 

frågorna vara ett stöd? Bör något 

ändras för att passa er skola 

bättre?

Frågeställning: När och vem ska 

reagera? Hur mycket upprepad 

frånvaro de 4 senaste veckorna ska en 

elev uppvisa för att vi ska reagera?

Se materialet i bilaga 2. Kan frågorna 

vara ett stöd? Bör något ändras för att 

passa er verksamhet bättre?

1
• Skolan kontaktar vårdnadshavare samma 

dag.

• Skolan tar reda på orsaken till frånvaron och 

motiverar till närvaro.

• Skolan informerar om följderna vid fortsatt 

frånvaro.

2
• Ansvarig mentor samtalar med elev och 

vårdnadshavare och kartlägger orsak till frånvaro. 

• Arbetslaget formulerar vilka insatser som ska göras på 

skolan för att främja elevens närvaro.

• Ansvarig mentor informerar elevhälsan om frånvaron.
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Workshop steg 1 & 2 Mentorskap

• Vilket uppdrag åligger mentor 

idag? Hur kan uppdraget 

utvecklas?

• Mentors ansvar på individ, -grupp 

och organisationsnivå. Strukturera 

upp.

• Hur skulle mentorsuppdraget kunna 

utvecklas så att det kopplas till 

ledstängerna i steg 1 och 2?

Hur kan vi 

synliggöra 

mentorskapet i ett 

systematiskt arbets

sätt?
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Del 3

Hur kan skolan arbeta med att utreda 

skolfrånvaro för att ta reda på orsaker och sätta 

in rätt insatser? 
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Närvaromodellen steg 3

Fortsatt frånvaro

Ansvarig: rektor

Bilaga: Steg 3 Frånvaroutredning

• Rektor fattar beslut om att EHT gör en frånvaroutredning. En 

plan görs utifrån utredningen i syfte att öka elevens 

skolnärvaro. Rektor fattar beslut om ev. åtgärder.

• Rektor rapporterar frånvaron till huvudman.

• Vid eventuell oro för eleven ansvarar rektor för att anmälan till 

socialtjänsten upprättas.

• Åtgärderna testas och utvärderas.

• Eventuell samverkan med andra aktörer t.ex. BUP och SOC.
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Bilaga steg 3 Frånvaroutredning
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Frågornas uppbyggnad

• Påstående

• Skattning

• Följdfrågor
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Föreläsning elevhälsa

• Att främja och förebygga 

- Relation

- Motivation och meningsfull skola 

- Närvaroregistrering

- Tillgänglighet

- Statistik

• Att åtgärda skolfrånvaro
- Hur frånvaro utvecklas

- Frånvaro som beteende

- Orsaker till frånvaro

- Konsekvenser av frånvaro

- Samverkan

- Utreda frånvaro

• Avslutande diskussion

1. Identifiera 
svårigheter & 

utv.möjligheter

2. Kartlägga & 
utreda

3. Analysera
4. Insatser, 

anpassningar, stöd 
& mål 

5. Utvärdera

Ringa in 
problematiken
- Vad vet vi redan?
- Vad behöver vi ta 

reda på?

Vilka faktorer 
bidrar till 
frånvaron?
- Individuella 
faktorer
- Skolfaktorer
- Sociala 

faktorer

Använda EHT –
tvärprofessionell 
kompetens

Planera med 
skola, elev och 
VH
- SMART-modell

Hur blev det?
- Hur fungerar det?
- Vad fungerar inte?
- Behöver vi 
korrigera?
- Kartlägga/utreda 
mera?

Utredningsprocessen
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Workshop steg 3

Frågeställning 1: 

• Vad vill vi utveckla? 

• Vem behöver göra något och när? 

• Vad behöver vi för att kunna utveckla detta (inom ramen för 
befintlig verksamhet)?

• Se materialet i bilaga 3.

Frågeställning 2: 

• Hur utreder vi problematisk skolfrånvaro, 
vilka verktyg har vi som fungerar?

• Kan Bilaga steg 3 frånvaroutredning 
fungera som ett stöd hos oss och/eller 
vad behöver vi utveckla?

• Är arbetsgången tydlig för 
medarbetare, elever och 
vårdnadshavare?

• Använder vi elevhälsans samtliga 
kompetenser?

• Hur följer vi upp och utvärderar
• – både på individ-, grupp-

och organisationsnivå?

• Vad behöver vi utveckla?
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Workshop steg 3

Instruktion: 

• Utgå från ett individärende med problematisk 

skolfrånvaro. 

• Använd frågeställningarna nedan för att planera, 

genomföra och identifiera eventuella 

utvecklingsområden. 

Frågeställning:

• Vad ska utredningen tillföra?

• Vad behöver vi veta mera kring?

• Vad skulle en utredning leda till för eleven?

• Vem eller vilka utreder?

• Vilka möjligheter/begränsningar finns?

• Hur ska det gå till?

1. Identifiera 
svårigheter & 

utv.möjligheter

2. Kartlägga & 
utreda

3. Analysera
4. Insatser, 

anpassningar, stöd & 
mål 

5. Utvärdera
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Fördjupning
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Del 4

Hur kan skolan samverka bättre med 

vårdnadshavare och andra aktörer för att 

möjliggöra en fungerande skolgång?
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Samverkan

• Kommunikation

• Delade planer

• Utredning

• Insatser

• Uppföljning

• Överlämningar

Utgångspunkten är elev, 

vårdnadshavare och skola.

Vilka skolrelationer finns?

Vilka övriga kontakter/aktörer finns?

Flödesschema - Processledare
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Del 4

Ett praktiskt exempel!
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Norrbyskolan F-6

• Beskrivning av skolans 

närvaroregistrering

• Definition av frånvaro

• Utdrag ur skollagen

• Syfte med planen

• Tydlig information om hur skolan 

arbetar från steg 0 till 3 samt 

ansvarsfördelning
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Exempel på främjande & förebyggande arbete

• Skapa relationer till eleverna, både på 
individ- och gruppnivå. 

• Föräldrasamverkan.

• Rastaktiviteter på hela skolan.

• Att uppgifter och sammanhang upplevs 
meningsfulla för elever är en stark 
motivator för närvaro. 

• Regelbunden uppföljning av 
frånvarostatistik på individ- och 
gruppnivå. 

• Tillgänglig lärmiljö.
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Frågor? Kontakta oss!

Lars.risberg@orebro.se Ewa.ottonius@orebro.se

Linda.a.gustafsson@orebro.se Cecilia.ljungstrom@orebro.se

Staffan.karlsson@orebro.se

mailto:Lars.risberg@orebro.se
mailto:Ewa.ottonius@orebro.se
mailto:Linda.a.gustafsson@orebro.se
mailto:Cecilia.ljungstrom@orebro.se
mailto:Staffan.karlsson@orebro.se

